BŘECLAV – LEDNICE
A ZPĚT

Historickými vlaky
do Lednice
PRAGA RND

MÍSTO NA VAŠE POZNÁMKY

DALŠÍ INFORMACE

www.cd.cz/nostalgie

HLAVNÍ PARTNEŘI

Lednice

PARTNEŘI

Motorový vůz M131 „Hurvínek“
FOTO © MILAN VOJTEK

květen–září 2019
Nostalgické jízdy za krásami
Lednicko-valtického areálu.

Stav k 1. 5. 2019

Zvláštní vlaky z Břeclavi do Lednice vypravujeme od 1. května
do 14. září o víkendech a svátcích. Svézt se můžete
historickým motoráčkem „Hurvínkem“ nebo si vybrat některý
z termínů parního provozu, kdy se na trať vydá parní vlak s lokomotivou
„Skaličák“.
CO NÁS ČEKÁ
•R
 omantický Lednicko-valtický areál s mnoha památkami, který je od
roku 1996 zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
•M
 uzeum „Lednice dávná – Jak se žilo za tatíčka Masaryka“ v budově
Infocentra na Zámeckém náměstí, odkud si můžete odnést památku
nejen ze zajímavých expozic, ale také ze samoobslužného fotoateliéru
s originálními kulisami a dobovými oděvy. Po předložení jízdenky
dostanete slevu 20 % ze vstupného, které je pro dospělé 50 Kč.

Parní lokomotiva „Skaličák“
FOTO © MILAN VOJTEK

JÍZDNÍ ŘÁD

•M
 uzeum hraček Lednice – zavzpomínejte si v ojedinělém muzeu, které
vám představí spoustu příběhů hraček z 19. a 20. století. Po předložení
jízdenky z historického vlaku 20% sleva vstupného.

STANICE

• V e dnech parního provozu je ve vlaku zařazen bufetový vůz s nabídkou
občerstvení, jihomoravských vín a upomínkových předmětů. Přímo na
nádraží v Lednici připravila restaurace Myslivna prodej grilovaných
specialit s občerstvením.
• 2 5. 5. a 14. 9. vyjížďky historickým busíkem PRAGA RND po městě
a okolí (nádraží, lázně, Jahohrad...). Jízdné se platí přímo u řidiče,
cestující z parního vlaku při předložení platné jízdenky obdrží slevu
20 % z jízdného. Více také na www.autoskolalednice.cz.
•M
 otoráček „Hurvínek“ jede o víkendech a státních
svátcích od 1. 5. do 8. 9. mimo dny parního provozu.
• Dny parního provozu 25. 5. a 14. 9.
Změna programu a nasazení historických vozidel vyhrazena.
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STANICE

JÍZDNÉ

Motoráček

• jednosměrné 30 Kč
• zpáteční 50 Kč

ZPĚT

Parní vlak

• jednosměrné 60 Kč
• zpáteční 100 Kč

Děti 6–18 let, žáci a studenti 18–26 let, cestující 65+, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P sleva 75 %.
Sleva přepravného za psy a jízdní kola 75 %. Přeprava kočárků ve všech vlacích zdarma, je
možná jen do kapacity soupravy a před jízdními koly má vždy přednost. V parních vlacích nelze
přepravovat jízdní kola.

PŘEDPRODEJ
Prodej jízdenek ve všech pokladnách ČD od 1. 5. 2019 nebo přímo u vlaku.
Muzeum „Lednice dávná – Jak se žilo za tatíčka Masaryka“

Více informací na nádraží Brno hl. n., pokladna č. 1
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